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Streszczenie.

W artykule przedstawiono najczęściej stosowane sposoby sta-

bilizacji wzmocnienia spefctrometrycznych torów pomiarów

Przeprowadzono próbę ich sklasyfikowania i omówiono pr-.,jatność

dla różnych systemów pomiarowych. Przedstawiono przykładowo najbat

dziej charakterystyczne układy elektroniczne opracowane dla sta-

bilizacji spektrometrycznej.

*SlłUUilŁtTy»

• . v
The paper shows the most commonly used methods of amplifi-

cation (stabilizing! in spectrometry measurement linee.

An attempt "to classification of them was made and their usefull-

ness in different measurement systems was considered.

The most typical electronic devices designed for spectroscopy

stabilization are presented. i ' , -';

Резюме.

В статье представляется слишкои часто: употребляеиые
способы стабилизации усиления спектрометрических, измеритель-
ных каналов.
Предпринято попытки искласифицироваяия и обрлуздено пригод-
ность для различных измерительных систем.
В качестве примера приведено наиболее характерные електрони-
ческие блоки разработанные для спектрометрической стабилизации.



Omówione uprzednio własności detektorów półprzewodnikowych

przesądzają zasadniczo o ich użyciu wyłącznie w spektrometrycznych

systemach pomiarowych skrajnie wysokiej rozdzielczości energetycznej.

V takich przypadkach stałość globalnego wzmocnienia toru sygnału

analogowego okazuje się niekiedy niezadawalająca i zachodzi potrze-

ba zastosowania specjalnych środków dla jej poprawy.

Najskuteczniejszym środkiem zaradczym jest zastosowanie układu sta-
bilizującego. Zasada pracy takiego układu polega, mówiąc ogól-
nie na kompensacji zmian wzmocnienia toru sygnału mierzonego
stosownie do informacji niesionej przez równocześnie działający sy-
gnał wzorcowy /sygnał referencyjny/. Informację tę, układ stabiliza-
tora przetwarza drogą odpowiedniej obróbki elektronicznej, na sy-
gnał korekcyjny, który kierowany jest z kolei zwrotnie do wybranego
bloku systemu spektrometrycznego, powodując w efekcie zmianę współ-
czynnika wzmocnienia tego bloku w takim stopniu, że wypadkowa war-
tość globalnego wzmocnienia toru sygnału pozostaje prawie niezmie-
niona.

Na rysunku 1 przedstawiono schematycznie typowy, zestaw spektrome-
tryczny wyposażony w układ stabilizacji.

źródła sygnału
referencyjnego, sygnał pomiarowy
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Rys.1.'- Schemat typowego zestawu spektroeetrycznego z układem
stabilizacyjny*.

Z - źródło promieniowania
D - detektor



ZWN - zasilac2 wysokiego napięcia
PW - przedwzmacniacz impulsowy
V - liniowy wzmacniacz impulsowy
A - blok analizy amplitudowej impulsów /SCA lub MCA/
P - cyfrowe układy przetwarzania i akumulacji danych
S - stabilizator

Globalne wzmocnienie takiego zestawu zależy od wielkości wysokiego
napięciaf od parametrów detektora, od wielkości wzmocnienia impulso-
wego przedwzmacniacza £ wzmacniacza, wreszcie również od napięcia
progu jednokanałowego analizatora amplitudy impulsów /SCA/ lub współ-
czynnika przetwarzania konwertera analogowo-cyfrowego /ADC/ - w przy-
padku wielokanałowego analizatora amplitudy /MCA/, dlatego też układ
stabilizacji powinien obejmować wszystkie bloki toru pomiarowego.
Wielkość toru pomiarowego objętego stabilizacją jest zdeterminowana
miejscem wprowadzenia sygnału referencyjnego. Toteż z reguły wpro-
wadza się go na sam początek toru tzn. w układ źródło-detektor.
W przypadku braku możliwości zastosowania takiego rozwiązania wpro-
wadza się sygnał referencyjny na wejście przedwzmacniaczaf co zazna-
czono na rysunku linią przerywaną.
Miejsce wprowadzenia sygnału korekcyjnego nie jest krytyczne i w przy-
padku bloków przenoszenia liniowego można korygować wzmocnienie do-

• wolnego bloku toru pomiarowego. Dla uzyskania maksymalnej szybkości
działania układu stabilizacji sygnał korekcyjny wprowadza się możli-
wie blisko, końca toru pomiarowego np. w część analogową bloku anali-
zy amplitudowej» Jeśli szybkość działania nie jest czynnikiem isto-
tnym, celowy» jest wprowadzenie sygnału korekcyjnego w blok najbar-
dziej podatny na sygnał zakłócający, gdyż w ten sposób unika się
niebezpieczeństwa wyjścia punktu pracy któregoś z bloków poza zakres
liniowy. Istnieje wiele możliwości realizacji układów stabilizacji
i z tego względu można^podzielić stabilizatory na kilka grup zasa-
dniczo różniących się od siebie. Przyjęto trzy różne kryteria po-
działu; sposób wprowadzenia sygnału referencyjnego, sposób genero-
wania sygnału korekcyjnego, oraz sposób realizacji układu stabilizato-
ra.
Ze względu na sposób wprowadzenia sygnału referencyjnego stabiliza-
tory można podzielić na dwie grupy:
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- stabilizatory z sygnałem referencyjnym zewnętrznym - pochodzącym
od specjalnego wzorca t

- stabilizatory z sygnałem referencyjnym wewnętrznym - pochodzącym
od promieniowania mierzonego,

¥ zależności od sposobu generacji sygnału korekcyjnego stabilizato-
ry dzielimy na:

- stabilizatory proporcjonalne

- stabilizatory całkujące

Wreszcie w zależności od budowy można wyróżnić stabilizatory:

- analogowe
- cyfrowe
- analogowo-cyfrowe
- systemy komputerowe
V dalszej części artykułu omówiono szczegółowo cechy charakterysty-
czne poszczególnych grup stabilizatorów.

2.1.

Stabilizatory te wykorzystują jako wzorzec położenie w skali
energetycznej /napięciowej/ linii promieniowania specjalnego źródła
izotopowego wbudowanego w detektor, bądź też linii monoenergety-
cznego promieniowania świetlnego pochodzącego z diody- elektrolumi-
nescencyjnej wbudowanej w fotopowielacz. Do tej grupy należą rów-
nież układy wprowadzające sygnał referencyjny w postaci impulsów „
z generatora wzorcowego na najście przedwznacniacża.
Wprowadzenie sygnału regencyjnego z zewnątrz posiada poważną za-
letę w postaci uniezależnienia się od parametrów widma promieniowa-
nia będącego przedmiotem właściwego pomiaru oraz gwarantuje istnie-
nie stabilizacji nawet w momentach gdy detektor jest wysunięty
z obszaru promieniowania mierzonego.
Wada natomiast tego rozwiązania jest zakłócenie widma mierzonego
sygnałem referencyjnym. Istnieją wprawdzie rozwiązania umożliwiające
pozbycie się tej wady /por.rozdz. 3.5./ jednak są one znacznie ко-
sztownjsjsze.
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2.2. Stabilisai2EI_£-SYSJ§łS2-ESi£ESSSElSJS.2SaSSiES322•
Ik.

W tej grupie stabilizatorów wykorzystuje się Jako wzorzec
niezmienność pewnych parametrów widma energetycznego będącego przed-
miotem pomiaru. Tymi parametrami mogą być:

- położenie Jednego z pików energetycznych widma /stabilizatory
piku/

- kształt zbocza widma energetycznego

Zrozumienie zasady powstawania sygnału referencyjnego w tej grupie
stabilizatorów ułatwiają rys. 2 1 3 . Stabilizator dokonuje analizy
amplitudowej mierzonych impulsów a następnie wykonuje pomiar liczby
impulsów w oknach pomiarowych odpowiednio rozmieszczonych na mierzo-
nym widmie promieniowania. Przez Up oznaczono napięcie progu analiza-
tora a przez Uc napięcie okna. Liczby zliczeń w lewym, prawym i ewen-
tualnie środkowym oknie oznaczono odpowiednio literami L, P i S.
Układ obróbki informacji dokonuje operacji arytmetycznych podanych
w ramkach obok rysunku 1 w przypadku niespełnienia w/w równości zo-
staje generowany sygnał korekcyjny. 2 przedstawionych na rysunkach
układów najbardziej rozpowszechnione są stabilizatory piku.
Stabilizatory zbocza, z uwagi na ich gorsze parametry, stosuje się
wyłącznie w przypadkach gdy mierzone widmo nie posiada odpowiedniego
piku energetycznego a stosowanie układu stabilizatora z sygnałem
referencyjnym zewnętrznym Jest zbyt kosztowne.

v

Rys.2. Położenie okien pomiarowych w stabilizatorze piku.
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Rys,3. Położenie okien pomiarowych w stabilizatorze zbocza

a - stabilizacja ilorazowa
, b - stabilizacja różnicowa

Tor pomiarowy wraz z układem stabilizacji stanowi» poprzez
fakt istnienia sprzężenia zwrotnego, zamknięty układ regulacji auto-
matycznej ze stabilizatorem jako regulatorem.

ż(0
ТР

•

Rys.4. System stabilizacji jako układ regulacji automatycznej.



Z(t) - wielkość zakłócająca
X(t) - wielkość mierzona /wejściowy sygnał/
Y(t) - wielkość regulowana /wyjściowy sygnał referencyjny/
K(t) - sygnał korekcyjny
TP - obiekt regulacji /tor pomiarowy/
.S - regulator /stabilizator/

Dokładniejsze rozważenie działania takiego układu regulacji' wykra-
czałoby poza ramy niniejszego artykułu» ograniczono się więc do
przedstawienia pewnych cech charakterystycznych układu dla wyja-
śnienia różnicy między Stabilizatorem proporcjonalnym a całkującym.
Jeśli założymy,że układ regulacji przedstawiony na rys.hfposiada
spełnione kryteria stabilności tzn. transmitancje /funkcje przej-
ścia/ obiektu regulacji oraz regulatora są tak dobrane że układ nie
generuje oscylacji» oraz że obiekt regulacji jest członem inercyjnym
I-go rzędu /co naogół jest spełnione/» .odpowiedzi układu regulacji
na zakłócenie w postaci funkcji skokowej będą wyglądały jak na rys.5

•' M L

*C\, O.

0) ДУЛО

ywi У(0

Ays.5. Odpowiedź układu regulacji na zakłócenie.
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a/ - dla regulatora proporcjonalnego

b/ - dla regulatora całkującego

Yo(t)- wielkość regulowana przy otwartej pętli sprzę
żenia zwrotnego

Ko(t)- sygnał korekcyjny przy otwartej pętli sprzęże-

nia zwrotnego

Jak widać z powyższych charakterystyk, sygnał korekcyjny w regula

torze proporcjonalnym powstaje przez proporcjonalne wzmocnienie

wielkości regulowanej

Ko(t)

toteż proces regulacji zachodzi tu natychmiastowo ale ponieważ

praktycznie wartość współczynnika .nie może być zbyt duża, wielkość

regulowana po przyjściu zakłócenia nie powraca do poprzedniej war-

tości. Dlatego też dla stabilizatorów proporcjonalnych określa się

współczynnik stabilizacji

Л K(z)
S m — — — — —

Л Ks(z)
I

gdzie
K/z) - zmiana wzmocnienia pod wpływem zakłócenia z

z wyłączonym stabilizatorem

Ks{z; - zmiana wzmocnienia pod wpływem zakłócenia
z włączonym stabilizatorem

Zaletą regulatorów proporcjonalnych z uwagi na natychmiastową ge-

nerację sygnału korekcyjnego jest ich duża szybkość, natomiast wadą

niezbyt efektywne działanie.

Regulator całkujący generuje sygnał korekcyjny, którego wielkość %

jest proporcjonalna do całki zmiany wielkości regulowanej;

Ko^t) - o( -k^ó(t) dt'
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toteż w tym wypadku kompensacja wielkości zakłócającej odbywa się
dopiero po pewnym czasie ale za to całkowicie. Ta właśnie zaleta
spowodowała że w większości przypadków stabilizacji wzmocnienia to-
ru spektrometrycznego preferuje się stabilizatory całkujące.
Rozpatrując obydwa rodzaje stabilizatorów należy wziąć pod uwagę
jeszcze jedną cechę charakterystyczną dla wszelkich pomiarów radio-
metrycznych - mianowicie'stochastyczny charakter informacji wejścio-
wej. Aby uzyskać na określonym poziomie ufności informacje o warto-
ści zmiany wielkości regulowanej jest potrzebny pewien odcinek cza-
su i to tym większy im mniejsza częstość impulsów podlegających
obróbce w układzie stabilizatora. Powoduje to w efekcie spowolnieni*
działania układów stabilizacji. Jest to dodatkowa przyczyna powodu-
jąca preferencję stabilizatorów całkujących szczególnie w przypad-
kach pomiarów małych intensywności promieniowania.

2.4. Budową^stabilizatorów.

Jak już wspomniano wcześniej» ze względu na sposób wykonania
układu elektronicznego stabilizatory można podzielić na :

- analogowe *
- analogowo-cyfrowe
- cyfrowe
- systemy komputerowe.

Pierwsze dwie grupy stanowią stabilizatory będące blokami niezale-
żnymi, w których część pomiarowa jest wykonana w postaci jednego
lub paru analizatorów amplitudy Impulsów /SCA/. Stabilizatory cyfro-
we są wykonywane przeważnie jako dodatkowy blok wielokanałowego ana-
lizatora amplitudy impulsów /MCA/ co uniemożliwia ich wykorzystanie
w innego typu zestawie pomiarowym.
V dużych zestawach pomiarowych z wykorzystaniem do obróbki informa-
cji minikomputera często wykorzystuje się go również do stabilizacji
toru pomiarowego "on-line" przy zastosowaniu specjalnego oprogramo-
wania i interface'u nr wyjściu do generacji sygnału korekcyjnego.
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3.1.

Stabilizatory tego typu były opracowane najwcześniej i obe-
cnie są stosowane dość rzadko. Są to stabilizatory piku, analogowe,
proporcjonalne. Na rys.6 przedstawiony jest schemat blokowy tego
typu układu.

wejście

•

SCA Demodulator

\

Generator

Integrator
różnicowy

•

wyjście

Rys.6. Schemat blokowy stabilizatora analogowego typu De Waarda.

Mierzone impulsy są wprowadzone na wejście SCA. Napięcie progu tego
analizatora jest modulowane przebiegiem prostokątnym z generatora
o amplitudzie dewiacji Udw » Ud + 0,5 Uo patrz rys.2. Tym sposobem
okno pomiarowe analizatora jest ustawiane synchronicznie z często-
tliwością generatora raz na lewym a raz na prawym zboczu piku ener-
getycznego widma. Po analizie amplitudowej, następuje wydzielenie
w układzie*synchronicznego demodulatora, dwu torów Impulsów repre-
zentujących częstości zlic;eń w lewej i prawej połówce okna pomia-
rowego. Oba te tory są wprowadzone na integrator różnicowy, na wyj-
ściu którego pojawia się napięcie proporcjonalne do różnicy często-
ści zliczeń w oknach pomiarowych. Napięcie to po odpowiedniej obrób-
ce jest używane4jako sygnał korekcyjny do zalany wzaocnienia toru
pomiarowego.
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Stabilizatory tego typu są stabilizatorami proporcjonalnymi i mogą
osiągać wartość współczynnika stabilizacji do ok. 100.

3.2. Stabilizator typu 1208 CAMAC.

Jest to. stabilizator piku analogowo-cyfrowy, całkujący.
Stabilizator 1208 może współpracować v zasadzie z dowolnego typu
aparaturą elektroniczną stosowaną przy tego rodzaju pomiarach, Je-
dnak przede wszystkim preferuje się aparaturę systemu CAMAC. Warun-
kiem poprawnej pracy stabilizatora Jest aby mierzone widmo promie-
niowania posiadało przynajmniej Jeden "pik" energetyczny. Stabili-

- zator 1208 może pracować również Jako Jednokanałowy analizator
amplitudy impulsów.

Sposób włączenia stabilizatora 1208 w tor pomiarowy przed-
stawia .rys.7. Impulsy z detektora przechodzą przez dzielnik napię-
cia znajdujący się wewnątrz stabilizatora /wejście dzielnika ozna-
czone przez Ro, a wyjście przez R1/, a następnie wprowadzone są na
wzmacniacz impulsów. Impulsy po wzmocnieniu przekazywane są do dal-
szej części układu pomiarowego 1 Jednocześnie podawane są na wejście
pomiarowe stabilizatora /wejście P/. Stabilizator 1208 przeprowadza
analizę amplitudową tych impulsów i porównuje położenie maksimum
piku energetycznego widma z nastawionym napięciem progu Up /patrz
rys.8»/»

Szerokość okna pomiarowego określona Jest przez napięcie Uo.
W przypadku dryfu wzmocnienia następuje przesunięcie widma względem
napięcia Up i pojawia się różnica liczby impulsów między lewą i pra-
wą połówką okna pomiarowego. Różnica ta Jest wykorzystywana Jako
sygnał sprzężenia zwrotnego do zmiany wartości dzielnika napięcia
w taki sposób, aby skorygować sumaryczne wzmocnienie toru pomiaro-
wego do poprzedniej wartości. %

Schemat funkcjonalny stabilizatora 1208 przedstawiony Jest

na rys.9.

Impulsy wprowadzone na wejście P po wzmocnieniu podawane są
równolegle na trzy komparatory napięcia, które porównują ich ampli-
tudę z pózioaaml napięcia ustawianymi regulatorami progu i okna.
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Detektor

Zasilacz
'.-/ysokiego
napięcia

Stabilizator
piku
1208 im-pulscivr.'-

UKłaa analizy
amplitudowej

i
ma fed. zynov;an ia

danych

Rys.7. Spos<5b włączania stabilizatora w tor pomiarowy.

Rys.8. Położenie okien pomiarowych względem piku energetycznego
widma. Up - napięcie progu, Uo - napięcie okna.
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Rye.9. Schemat funkcjonalny stabilizatora typui208;
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Różnica poziomów komparatorów 1 1 2 tworzy prawą połówkę okna po-

miarowego a różnica poziomów komparatorów 2 1 3 lewą.

Wyjścia komparatorów połączone są z układem logicznym, który wy-

dziela tory impulsów odpowiadające obu połówkom okna pomiarowego

i wprowadza je..na odpowiednio dodające i odejmujące wejścia dwu

szeregowo połączonych liczników rewersyjnych. Pierwszy licznik ma

pojemność regulowaną i jest licznikiem biernym, mającym na celu

stworzenie odpowiedniej pojemności bazowej dla wytłumienia fluktu-

acji statystycznych. Drugi licznik jest licznikiem pomiarowym i jego

wartość jest zamieniona na napięcie za pomocą przetwornika cyfrowo-

analogowego. Aktualna zawartość licznika pomiarowego jest wskazywa-

na przez miernik M. Przepełnienie*lub niedopełnienie powoduje za-

blokowanie odpowiednich wyjść układu logicznego i jest również

sygnalizowane przez zapalenie się wskaźników.

Napięcie z przetwornika C/A jest użyte do zmiany wartości dzielnika

napięcia. Zmiana ta jest możliwa dzięki użyciu w układzie dzielnika

zespołu fotoprzetwornika składającego się z żarówki Ż i fotorezysto-

ra Rf „

Dzielnik jest spolaryzowany napięciem stałym, aby umożliwić objęcie

zespołu fotoprzetwornika ujemnym sprzężeniem zwrotnym w celu zmniej-

szenia jego niestabilności temperaturowej.

3.3.

Jest to stabilizator piku, cyfrowy, całkujący, współpracujący

z wielokanałowym analizatorem amplitudy impulsów typu NTA 512 В

prod, węgierskiej. Stabilizator ten, Jak większość tego typu stabili-

zatorów, nie posiada własnego stopnia pomiarowego lecz wykorzystuje

informacje przekazywane z konwertera analogowo-cyfrowego i rejestru

adresowego NTA 512 512 B. Schemat bloku NE 273 В jest pokazany na

rys.10. .

Układ pracuje w sposób następujący: numer kanału odpowiadający mak-

simum piku referencyjnego wybierany jest przełącznikami K1 + K4 na-

tomiast wybieranie szerokości okien pomiarowych na zboczach piku

/max. 64 kanały/ odbywa się przełącznikami K5 т Кб. Rejestr adresowy

stabilizatora o pojemności 12 bitów jest ustawiany z impulsami z kon-
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Kasowanie
adresu

Ustawienie poz. pika
K1 K2 КЗ К4
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prędkością

1
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szybkiego
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±
Serwo-
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sterowaniem

Rys.10. Schemat funkcjonalny bloku NTA 273 B.
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wertera analogowo-cyfrowego. Jeśli liczba tych impulsów mieści się

w zakresie ustawionego lewego lub prawego okna pomiarowego nastę-

puje odjęcie lub dodanie jednego bitu do zawartości licznika rewer-
r

syjnego. Następnie jeśli zawartość tego licznika przekroczy wartość

określoną przez układ regulacji szybkości, następuje wysłanie impul-

su sterującego silnik krokowy sprzężony mechanicznie z potencjome-

trem wieloobrotowym regulującym wielkość sygnaiu korekcyjnego.

Blok NE 273 В może dawać korekcję na cztery różne sposoby;

- sterowanie zewnętrzne dla modyfikacji parametrów jakiegoś urzą-

dzenia zewnętrznego przez zmianę oporności

- sterowanie dzielnikiem dla zmiany wzmocnienia w torze impulsów

mierzonych

- sterowanie* analogowe, poziomem napięcia

- sterowanie wysokiego napięcia, przy użyciu zasilacza wysokiego

napięcia typu NB 215.

•3.4. Stabi!izato

Jest to stabilizator piku, cyfrowy, całkujący, dwukanałowy.

Układ ten został opracowany przez firmę Hewlett-Packard i Jest

przeznaczony do współpracy z analizatorem tejże firmy typu PIP 5401 B.

Stabilizator ten nadaje się bardzo dobrze do stabilizacji wzmocnie-

nia toru spektrometrycznego z detektorem półprzewodnikowym.

Stabilizator HP 5586 A posiada dwa kanały pomiarowe; pierwszy z nich

ustawiany jest na pik pochodzący od promieniowania możliwie niskiej

energii, daje sygnał korekcyjny zmieniający wartość składowej stałej

analizowanych impulsów /poziom "zera"/, natomiast drugi kanał jest

nastawiony na pik od wysokich energii i sygnał korekcyjny jest użyty

do zmiany wzmocnienia elementu korekcyjnego.

Ta dwupunktowa korekcja analizowanego widma daje w efekcie bardzo

dobrą stabilność systemu. Dla widma analizowanego w 4096 kanałach

niestabilność jest rzędu 0,1 kanału.

Schemat stabilizowanego systemu pomiarowego jest przedstawiony na

rys. 11 . Impulsator referencyjny jest elementem dodatkowym i włącza-

ny jest tylko w przypadku gdy w mierzonym widmie nie ma pików nadają-
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cych się jako referencyjne lub gdy dokonuje się pomiarów nie

znając wcześniej charakteru widma.

IR
I stabilizator
I HP 5586 A

PW WI BLH element
korekcyjny

Г

blok
obróbki
danych

J-
ADC

pamięć

blok

centralny

analizator
HP 5401 В

Rys.11. System stabilizacji spektroastrycznej z użyciem HP
5586 A.

IP - detektor półprzewodnikowy

PW - przedwzmacniacz

VI - wzmacniacz impulsowy

BLR - układ odtworMnia składowej stałej

ZR - impulsator referencyjny
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3.5. Sjstem_stabilizac^^z^dodatkowjm^torem

System ten opisany przez Dudley'a służy do stabilizacji

układu zawierającego detektor scyntylacyjny i MCA. Schemat blokowy

systemu przedstawia rys.12.

Spektrometr MCA

DS Wzmacniacz

Układ stabilizacji

Z DP Wzmacniacz Dyskry-
minator

•4 ADC Rejestr
adresowy!

Układ
koincydencji

HPamięć

akazZakaz I
zapisuj

Odtworzenie
adresu

Л
do reg.
poziomu •<
' ADO
do dynody
fotopowie-
lacza

Korekcja
zera

Korekcja
wzmocnienia

Rys.12. System stabilizacji wg. Dudley'a.

DS - detelctor scyntylacyjny

DP - detektor plastykowy

Z - źródło beta-gamoa

Jako wzorca użyto tu specjalne źródło referencyjne Th-228, wbudowa-
ne w detektor z plastykowym scyntylatorem. Źródło to emituje pro-
mieniowanie gamma, które jest rejestrowane przez detektor scyntyla-
cyjny oraz promieniowanie beta rejestrowane przez detektor ze scyn-
tylatorem plastikowym. Jednocześnie detektor scyntylacyjny dokonuje
rejestracji promieniowania gamma będącego przedmiotem właściwego
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pomiaru. W przypadku rejestrowania cząstek ze źródła pomiarowego

układ pracuje w sposób typowy tzn. uruchamiany jest pełny cykl

operacji w MCA włącznie z zapisem do pamięci. Natomiast gdy rejestro-

wane są cząstki ze źródła referencyjnego działa układ koincydencji

powodując wzbronienie zapisu informacji do pamięci i generuje syg-

nał uruchamiający układ stabilizatora. Stabilizator posiada możli-

wość korekcji zera przetwornika analqgowo-cyfrowego /ADC/ oraz

możliwość korekcji wzmocnienia toru pomiarowego przez zmianę napię-

cia na dynodzie fotopowielacza w detektorze scyntylacyjnym.

Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskuje się wysoce efektywną stabiliza-

cję przy czym widmo mierzone nie jest zniekształcone promieniowaniem

ге źródła referencyjnego.
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